MODAK kursus ved Luise Lutz og Karina Lønborg
Kommunikativ afasiundervisning

Dato
31.08.17 kl. 10 - 17 og
01.09.17 kl. 9 - 16
Sted
ViSP
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved
Tlf. 5588 6900
Antal deltagere
Max 24
Økonomi
3.200 kr. pr. deltager inkl.
forplejning og bog +
materiale.
Early bird - ved
tilmelding inden d. 1. maj
er prisen 2.975 kr.

MODAK står for MODalitets-AKtivering og er et tysk undervisningsprogram og et
koncept, der kan bruges i undervisningen af stort set alle former for afasi i alle
rehabiliteringsfaser. Det overordnede mål er at forbedre den afasiramtes
kommunikative evner, og dette opnås ikke ved at træne ord, men ved at arbejde
med de sproglige processer.
I ”Grundprogrammet” tager man udgangspunkt i sætningskonstruktionen
SUBJEKT-VERBUM-OBJEKT og bearbejder fire forskellige situationsbilleder i alle
fire sproglige modaliteter (tale-forståelse-læsning-skrivning) gennem syv trin,
hvorefter man kommer til en dialog. Udover grundprogrammet indeholder
MODAK-konceptet et bredt udvalg af udvidelser: Forskellige sproglige øvelser og
idéer, som i små skridt ad gangen udvider den afasiramtes kommunikative evner
– altid med udgangspunkt i den afasiramtes interesser, ressourcer og
kompetencer.

Dr. Luise Lutz har udviklet MODAK-programmet ud fra det
praktiske arbejde med afasiramte.
Med uddannelsesbaggrund indenfor klinisk lingvistik,
talepædagogik og psykologi har hun undervist i mange år på
forskellige universiteter i Tyskland, og har siden 1996 haft sin
egen klinik med speciale i afasiundervisning.

Studerende deltager til
halv pris.
Tilmelding til ViSP
på tlf. 5588 6900 eller via
digital post (se direkte
link på www.visp.dk Oplys navn,
ansættelsessted, EAN.nr
og CVR.nr.

Karina Lønborg er ansat som logopædisk konsulent på ViSP.
Efter mange års erhvervserfaring i Tyskland har hun stiftet
bekendtskab med metoden og indgået samarbejde med Luise
Lutz omkring oversættelse og bearbejdning af MODAK til
dansksproget afasiundervisning. Dette samarbejde har desuden
ført til talrige fælles og selvstændige MODAK-kurser i Danmark,
Tyskland, Østrig og Sverige.

Optagelse vil ske efter
”først til mølle”-princippet
Tilmeldingsfrist:
1. august 2017
Tilmeldingen er bindende
Målgruppe
Talepædagoger med
erfaring inden for
afasiundervisning og
logopædstuderende
Forslag til overnatning
se
www.visitnaestved.com
(overnatning er ikke
inkluderet i kursusprisen)

Program:
Torsdag d. 31. august 2017 kl. 10 - 17:
 Neurofysiologisk, neurolingvistisk og læringsteoretisk baggrund
 MODAK-grundprogram – teoretisk og praktisk gennemgang
Fredag den 1. september 2017 kl. 9 - 16:
Supplerende MODAK-øvelser:
 Sætningsudvidelser
 Inddragelse af avisartikler og andre tekster
 Inddragelse af historier (strukturering af indhold mm.)
Metode
Programmet bliver gennemgået både teoretisk og praktisk med videosekvenser og
praktiske øvelser på alle trin.
Kurset bliver afholdt på engelsk og dansk med dansk powerpoint-præsentation og
med mulighed for oversættelse af spørgsmål undervejs. Alle deltagere vil få et
eksemplar af bogen ”MODAK – modalitetsaktivering i afasiundervisningen” med de
tilhørende materialer.
Undervisere
Dr. Luise Lutz og Karina Lønborg

